НАРЕДБА № 4 ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА
Изадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 44 от 29.04.2002 г.
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в
държавните и общинските спортни училища.
Чл. 2. (1) Приемането на ученици се извършва по държавен план-прием, утвърден по
реда на чл. 49 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП).
(2) Директорите на държавните и общинските спортни училища съгласуват
държавния план-прием с Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) в случаите, в
които ДАМС финансира спортния учебно-тренировъчен процес.
(3) Утвърденият държавен план-прием се обявява в училището и в Инспектората по
образованието (ИО) в срок до 10 май.
Чл. 3. (1) В спортните училища се приемат ученици след завършен V, VI или VII клас.
(2) Приемането на учениците се извършва от училището чрез приемен изпит.
(3) Приемният изпит е за проверка на способностите по съответния вид спорт,
включващ: тестове за технико-тактически умения, за кондиция и за координация,
психологически и медико-биологически тестове.
(4) Тестовете по ал. 3 се разработват от ДАМС и се утвърждават от министъра на
образованието и науката.
(5) Информация за тестовете по ал. 4 и определения сбор точки за прием по
съответния вид спорт се предоставя в училището.
Чл. 4. (1) Приемният изпит се организира от училището по график, утвърден от
директора.
(2) Приемният изпит се полага в два дни в периода 20 - 30 юни, а тестът за техникотактически умения за зимните спортове в периода 15 - 28 февруари.
(3) Директорът изпраща графика за провеждането на изпита по отделните видове
спорт на ИО, на ДАМС и на Министерството на образованието и науката (МОН) до 6 юни,
а за теста за технико-тактически умения за зимните спортове - до 1 февруари.
(4) Графикът по ал. 1 се обявява в училището и ИО в срок не по-кратък от пет работни
дни преди провеждане на приемния изпит.
(5) Директорът на училището назначава със заповед комисии за:
1. приемане на документите на кандидатите, осигуряване на съоръженията и
документацията за провеждане на изпита;
2. провеждане на приемния изпит за проверка на способностите по съответния вид
спорт;
3. класиране на кандидатите.
Раздел II
Приемане на учениците
Чл. 5. Учениците, които кандидатстват в спортно училище, трябва да завършват V, VI
или VII клас в годината на кандидатстването.
Чл. 6. (1) Учениците подават до директора на училището в срок до 18 юни, а за
зимните спортове - до 10 февруари, следните документи:
1. заявление по образец на училището, подписано от ученика и родителя
(настойника);
2. копие на удостоверение за завършен V, VI или VII клас, а за зимните спортове -

служебна бележка, че се обучават в V, VI или VII клас;
3. копие на акт за раждане;
4. копие на медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е
противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;
5. застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.
(2) При подаване на документите ученикът представя за сверяване оригиналите по ал.
1, т. 2, 3 и 4.
Чл. 7. (1) Класирането се извършва във всяко училище по съответния вид спорт по
низходящ ред на получения сбор точки от тестовете.
(2) В класирането участват кандидатите, положили успешно приемния изпит по чл. 3,
ал. 3 .
(3) За успешно положен се счита приемният изпит, по който кандидатът е получил от
тестовете сбор точки не по-малко от определените за прием по съответния вид спорт.
(4) Класирането се обявява в училището в двудневен срок от провеждане на
последния тест.
(5) Учениците, класирани с еднакъв сбор точки на последното планово място за
съответния вид спорт, се приемат над утвърдения държавен план-прием.
(6) Записването на приетите ученици се извършва от 1 до 10 юли след представяне на
оригинал на удостоверение за завършен V, VI или VII клас.
(7) Незаетите места в срока по ал. 6 се обявяват в двудневен срок и следващите по
реда на сбора точки кандидати се записват в периода 12 - 15 юли.
Чл. 8. (1) Незаетите след класирането по чл. 7, ал. 7 места се обявяват от директора на
училището в ИО до 20 юли.
(2) За местата по ал. 1 се провежда приемен изпит по чл. 3, ал. 3 в периода 20 - 28
август.
(3) Учениците подават документите по чл. 6 в периода 21 юли - 12 август.
(4) Графикът се обявява по реда на чл. 4, ал. 4 до 17 август.
(5) Класирането се извършва по реда на чл. 7 .
(6) Записването на приетите ученици се извършва до 31 август.
(7) Редът по този член не се прилага за зимните спортове.
Раздел III
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в чужбина
Чл. 9. Български граждани, обучавали се в чуждестранни училища, и чужденци от
българска народност или с разрешено постоянно пребиваване на територията на страната
се приемат при условията и по реда на тази наредба.
Чл. 10. (1) Чужденци могат да се приемат и извън държавния план-прием срещу
заплащане на обучението.
(2) Министърът на образованието и науката определя размера на средствата по ал. 1.
(3) Броят на учениците по ал. 1 е не повече от трима за всяка паралелка.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Медалисти и национални състезатели с призови класирания от Олимпийски
игри, Световни, Европейски и Балкански първенства и Световни купи се приемат без
приемен изпит по съответния вид спорт над държавния план-прием.
(2) Учениците по ал. 1 представят при записването служебна бележка от съответната
българска спортна федерация.
§ 2. Документацията от приемния изпит се съхранява една учебна година в
училището.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета.
§ 4. Наредбата е съгласувана с ДАМС.

